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1 Formål 
De forudgående undersøgelser og vurderinger har vist at forholdene i depotet er 
af sådan karakter og aggressivitet, at forholdene ligger ud over de tilfælde som 
normer til bestemmelse af korrosionsaktiviteten danner beregningsgrundlag for. 
Det er således beregningsmæssigt vanskeligt at dokumentere spunsvæggens 
forventede levetid, hvorfor spunsvæggens forventede levetid er behæftet med 
nogen usikkerhed.  

I task-force gruppen har der været drøftet mulige tiltag for at tilvejebringe et 
bedre vidensgrundlag for en mere sikker vurdering af spunsvæggens levetid.  

Nærværende rapport beskriver forslag til udførelse af et pilotprojekt på depotet. 
Pilotprojektet skal afdække de forskellige korrosionsforhold der i de forskellige 
dybder og hermed give en bedre baggrund for at vurdere levetid på den kom-
mende spuns. Projektet skal både vurdere den planlagte overfladebehandling 
såvel som den planlagte katodiske beskyttelse. 
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2 Forventede resultater 
Det forventes at følgende oplysninger til vurdering af korrosionsforhold, over-
fladebehandling og den supplerende katodiske beskyttelse kan tilvejebringes: 

• Korrosionshastigheden under indflydelse af korrosionselement dannelse 
i forskellig dybde bestemt ved opmåling af de korroderede arealer og 
dybde efter eksponering. Korrosionselementer dannes pga. forskelle i 
indhold af ilt og salte i de forskellige jordlag. 

• Korrosionsvilligheden mellem de forskellige lag målt som strøm mel-
lem eksponerede jernoverflader placeret i de forskellige lag. 

• Den gennemsnitlige korrosionshastighed bestemt i de forskellige lag 
ved vægttabsbestemmelse. Afvejede prøveemner anbringes i forskellige 
lag efter eksponeringen fjernes korrosionsprodukterne og emnerne vejes 
igen. Vægttabet er et udtryk for den gennemsnitlige korrosionshastig-
hed. 

• Spaltekorrosion. En korrosionsform som ligeledes skyldes dannelse af 
korrosionselementer, men her typisk i spalter f.eks. mellem to spuns-
vægs elementer eller ved overgangen mellem ubehandlet og behandlet 
jernoverflade.  

• Overfladebehandlingens kvalitet ved "helligdage" og ved beskadigelser 
under nedbringning over for gruppetæring. 

• Polariserbarhed. Polariserbarheden et udtryk for hvor let/svært det er at 
opnå et ønsket potentiale ved at påtrykke en given strøm. 

• Strømbehov for katodisk beskyttelse. 

• Elektrolyt modstand til vurdering af anodedybde og tæthed. 

 



Etablering af spunsvæg ved høfdedepotet på Harboøre Tange 

Vurdering af korrosionsrisiko på spunsvæggen - Pilotprojektbeskrivelse  

P:\59501A\3_PDOC\DOC\pilotpr.DOC 

4 

.  

3 Projektets udformning 
De forventede resultater indhentes ved at nedbringe stålrør i forskellig dybde.  

Stålrørene har en diameter på 0,25-0,3 m. Stålrørene overfladebehandles med 
den samme overfladebehandling som forslået til spunsen på nær den nederste 
0,5 m. Umiddelbart over det ubehandlede område monteres 4 ubehandlede stål-
ringe med kendt vægt, 1 overfladebehandlet stål-ring og 1 zink-ring. Ringene er 
fraisoleret stålrøret og forbundet med ledninger som trækkes op i et mindre rør 
monteret indvendigt. 

Der skal monteres 6 stk. af disse stålrør for at opnå 4 forskellige lag/dybder. 

Ud over disse 6 rør nedbringes endnu et rør med fuld overfladebehandling. På 
dette rør etableres katodisk beskyttelse. 

Rørene skal monteres med mindst mulig indbyrdes afstand, gerne i en cirkel 
i et område, i samråd med Amtet og COWI, hvor vandanalyser viser at miljøet 
er særlig aggressivt. 

Samtlige måleledninger føres over i en målebrønd placeret i sikker afstand fra 
havet. 
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4 Varighed 
Forsøgene løber over 1 år for at tage højde for miljøets eventuelle årstidsvaria-
tioner samt for at opnå vægttab og pit-dybder af tilstrækkelig størrelse for nøj-
agtig bestemmelse. 

Makro-cellestrømme samt stømforbruget ved den katodiske beskyttelse be-
stemmes ved manuelle målinger hver 3. måned 

Efter forsøgenes afslutning trækkes rørene op. Stålringene demonteres og deres 
vægttab bestemmes efter afrensning af korrosionsprodukterne. Stålrørene inspi-
ceres visuelt. 
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5 Rapportering 
Rapport vil indeholde: 

� Formål 
� Forudsætninger 
� Beskrivelse af rør og instrumentering 
� Beskrivelse af valgt måleprogram 
� Vurdering af måleresultater 
� Konklusion og anbefaling 
� Evt. opfølgning på pilotprojekt 
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6 Økonomi 
Overslagsmæssigt vurderes omkostningerne ekskl. moms til gennemførelse af 
pilotprojektet til: 

Levering af rør inkl. overfladebehandling      kr.   75.000 

Levering og montering af målesonder og tilbehør  
på klargjorte stålrør (forudsættes udført på værksted  
ved "mellemlagring" af rør efter overfladebehandling)   kr. 100.000 

Håndtering og nedbringning af instrumenterede stålrør   kr.   50.000 

Målinger efter nedbringning og efter 3, 6 og 12 mdr.  
inkl. rejseomkostninger          kr. 100.000 

Optrækning af stålrør efter 1 år        kr.   40.000 

Rapportering            kr. 40.000 

Uforudseelige udgifter ca. 10 %        kr.   45.000 

Samlede skønnede udgifter ekskl. moms      kr. 450.000 
 

 


